Skolebestyrelsesmøde

Skalmejeskolen, tirs. d. 19. feb. 2013, kl. 19
Tilstede:

Afbud:
Fraværende:
Referent:

Forældrerepræsentanter: Maria, Birgitte, Mette, Mikkel, Hans Peder,
Lærerrepræsentanter:
Elevrepræsentanter:
Ledelsen: Christian, Lone
Connie, Gitte G
Lone

Mødeleder:

Mikkel

Dagsorden:
1.
Velkomst
Godkendelse af referat fra 24. okt. 2012 og fra 14. jan
2013.
2.

Økonomi
 Regnskab 2012
 Budget 2013
 EJG varmepenge

Referat:
Referater blev godkendt.





Christian gennemgik regnskabet for 2012
Christian gennemgik ligeledes budgettet for 2013
Der er indsendt ønsker til anvendelse af varmepenge
Højeste prioritet er nye gulvtæpper på hele skolen.

Bilag: ”Årsafslutning 2012 – hovedkonti”
”Budget 2013 excl overførsler”
3.

Skoleårets planlægning 2013/2014
 Orientering om forårets planlægning

Der blev orienteret om næste skoleårs planlægning.
Skolebestyrelsen bliver inddraget i følgende
 Den 20/3 behandles resurse udmelding fra center for
børn og læring.
 Den 15/4 timetalsplanen til godkendelse
 Den 13/6 skema til godkendelse

4.

Udviklingsplan 2013/2014
 Den færdige udviklingsplan er sendt ind og lagt op
på skolens hjemmeside.

Udviklingsplanen blev gennemgået og kommenteret.
Der blev diskuteret fordele og ulemper ved forskellige tiltag og
ved forskellige modeller

Bilag: ”Udviklingsplan 2013/2014”
5.

Strategiplan - tiltag til forebyggelse af sygemeldinger
relateret til stress.
 Principper for kommunikation mellem skole og hjem
på Skalmejeskolen
Bilag: ”Strategiplan – forebyggelse af stress”
”Forslag til – principper for kommunikation”

Strategiplan - tiltag til forebyggelse af sygemeldinger relateret
til stress blev gennemgået og drøftet.
Skolebestyrelsen bakker op om principper for kommunikation
mellem skole og hjem
Principperne revideres og tages med på næste SB-møde

6.

Evaluering af det fælles skolebestyrelsesmøde med
Sunds Skole og Ilskov skole.

Det var et godt møde.

7.

Ad




 Visionsudvalget:
Alle skolebestyrelses medlemmerne svarer på SWOT-analysen
til næste bestyrelsesmøde
 Trivselsudvalget:
Birgitte kontakter Jesper Bo Jensen
Maria kontakter en anden foredragsholder.

Hoc udvalgene
Visionsudvalget
Trivselsudvalget
Skalmejefonden

 Skalmejefonden
Hans Peder kontakter Lene Josiasen

8.

Meddelelser:
 Skolelederen
 Personalesituationen
 Udeskolehus
 Hjertestarter


Formanden
 Vision 2020
 Samrådet/samrådene

Skolelederen:
 Christian orienterede om personalesituationen
 Udeskolehuset er nu færdigt. Indvielse den 3/4 2013
kl 11.00
 Vi har fået afslag på hjertestarter fra trygfonden
Formanden:
 Der har været afholdt møde vedr. vision 2020
De enkelte institutioner/foreninger skal afdække egne
behov inden næste møde. SB nedsatte et udvalg bestående af Mikkel, Almind og Christian, Mikkel indkalder til
møde i arbejdsgruppen.


9.

Nyt fra skolebestyrelsen til Skoleporten

10.

Evt.

Mikkel orienterede om organiseringen i samrådet

Forskellige ideer blev luftet. Maria foreslog måneds gode historie. Hans Peder efterlyste muligheder for at offentliggøre meget god statistik
Henvendelse fra en forældrekreds (ikke fra Skalmejeskolen)
som ønsker, at vi udarbejder en sukkerpolitik for skolemad, fester m.m. blev drøftet. SB var ikke indstillet på at udarbejde
sådan en politik.

Punkter til næste møder:
onsdag den 20. marts 2013:
Afslutningstur i 6.kl
Principper for kommunikation
Resurseudmelding fra center for børn og læring
mandag den 15. april
Timetalsplan til godkendelse
onsdag den 22. maj

torsdag den 13. juni
Skema til godkendelse

